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List do Marka (3)

Głos na pustkowiu

Drogi Marku,

bardzo  Ci  dziękuję  za  precyzyjne  wyjaśnienie  mi  pierwszego  zdania  Ewangelii.

Umocniłam się w przekonaniu, że chcę poznać Jezusa – jako Mesjasza i Syna Bożego, i że

chcę zaprosić Go na serio do mojego życia. Muszę Ci się jednak przyznać, że choć spodobały

mi się zaproponowane przez Ciebie zadania, to jednocześnie wzbudziły one we mnie lekki

niepokój, że ta droga z Jezusem rzeczywiście będzie wymagająca. Niemniej jednak, jak sam

zauważyłeś,  lubię  podejmować  wyzwania,  więc  jak  na  razie  wcale  nie  mam  zamiaru

zrezygnować .

Sięgnęłam  po  kolejne  wersety  Ewangelii  (Mk  1,2-3),  które  zrodziły  we  mnie  nowe

pytania  i  przemyślenia,  którymi  chciałabym się  z  Tobą  podzielić.  W przypisach  do  tego

fragmentu znalazłam informację o tym, że są w nim zawarte cytaty z księgi Malachiasza (Ml

3,1) i z księgi Izajasza (Iz 40,3), więc postanowiłam otworzyć Stary Testament i poszukać

tam tych tekstów. Moją uwagę przykuł fragment z księgi Izajasza, a zwłaszcza przedłużenie

tego,  co  jest  cytowane  w  Ewangelii  Marka:  „Drogę  Panu  przygotujcie  na  pustyni,

wyrównajcie na pustkowiu gościniec dla naszego Boga! Niech się podniosą wszystkie doliny,

a wszystkie góry i pagórki obniżą; równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną”

(Iz 40,3-4).

Wiele razy słyszałam, że ten fragment odnosi się do Jana Chrzciciela, który nauczał na

pustyni  i  wzywał ludzi  do nawrócenia  i  że  to  przygotowanie drogi  dla  Pana jest  właśnie

symbolem przygotowania do nawrócenia (o Janie zresztą mówią kolejne zdania Ewangelii).

Ale co konkretnie oznaczają te wszystkie obrazy? Bo przecież nie można tych słów rozumieć

dosłownie. Wyobraziłam sobie ludzi wybiegających na drogi z łopatami lub jakimś ciężkim

sprzętem i próbujących wyprostować wszystkie drogi,  obniżyć wszystkie góry,  a ziemią i

skałami z nich zasypać doliny…  wiadomo, że nie o to chodzi. A więc o co? Po pierwsze:

dlaczego  droga  dla  Pana  ma  być  przygotowana  na  pustkowiu?  Wiem,  że  Jan  Chrzciciel

wzywał do nawrócenia właśnie na pustyni i zastanawiam się, dlaczego wybrał akurat takie

miejsce.  Może dlatego, że jest tam cicho i pusto i  dobrze rozchodzi się tam głos? Gdyby

nauczał na placu jakiegoś miasta, w usłyszeniu go przeszkadzałby uliczny hałas. A może też

dlatego,  że  aby  go  słyszeć,  ludzie  musieli  podjąć  konkretny  trud  –  wyjść  ze  swojej

miejscowości, przebyć (czasem bardzo długą) drogę i jeszcze przyjąć trudne warunki, jakie

panują  na  pustyni:  mocne  słońce,  brak  cienia,  niedostatek  wody.  Pomyślałam,  że  to
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prostowanie dróg NA PUSTYNI może więc oznaczać to, o czym pisałeś – aby usłyszeć głos

Pana Boga, aby się z Nim spotkać, trzeba podjąć konkretny trud. I dodatkowo – do usłyszenia

Go potrzebne jest odosobnienie i cisza.

Nie wiem jak Tobie, ale mnie tej ciszy czasem bardzo brakuje. Nie chodzi mi tylko o to,

że głośno jest w szkole czy na ulicy, że często w domu głośno gra telewizor, ale też o to, że

czasem tyle rzeczy dzieje się na raz i tyle informacji do mnie dociera, że czuję się tak, jakbym

miała wielki hałas W SOBIE. Myślę chociażby o smsach, wiadomościach od znajomych na

facebooku,  na instagramie czy na WhatsApp-ie  – dociera ich do mnie tyle,  że często nie

nadążam na nie odpisywać, nie mówiąc już o tym, żeby śledzić dokładnie wszystkie zdjęcia i

filmiki zamieszczane przez moje koleżanki i kolegów. I wiesz, zauważyłam, że te momenty

kiedy zamykam się w swoim pokoju i siadam z Pismem Świętym, próbując je zrozumieć,

bardzo lubię  także dlatego,  że odcinam się wtedy od wszystkiego innego i  tak się  czuję,

jakbym odpoczywała  w ciszy .

Ale wracam już do tekstu z księgi Izajasza. Myślałam długo nad tym, co może oznaczać

podnoszenie  dolin,  obniżanie  gór,  zamienianie  urwisk  w  równiny,  a  stromych  zboczy  w

niziny. Proponuję wyjaśnienia dla dwóch pierwszych obrazów i jestem bardzo ciekawa, co Ty

o tym sądzisz. Otóż, jeśli przygotowanie drogi ma oznaczać przygotowanie do nawrócenia, to

może są to konkretne przykłady tego, jak mamy to uczynić – czyli co w sobie zmieniać, żeby

Jezus mógł do nas przyjść. Wydaje mi się, że dolina jest obrazem kogoś, kto ma zaniżone

poczucie własnej wartości. Kto jest przekonany, że do niczego się nie nadaje, że dla nikogo

nie jest ważny, że nic mu w życiu nie wychodzi, albo że nie jest kochany przez Boga. Taka

osoba musi zrozumieć, że to nie jest prawda, czyli PODNIEŚĆ SIĘ i uwierzyć w siebie, w

swoją wartość i w miłość Pana Boga do niej. Przy takim rozumieniu dolin, góry i pagórki

oznaczałyby  ludzi  charakteryzujących  się  przeciwną  postawą,  czyli  tych,  którzy  są  pełni

pychy i uważają się za lepszych od innych. Oni, żeby spotkać Pana Boga, muszą nauczyć się

pokory,  czyli  OBNIŻYĆ się.  Kogo przy  takim rozumowaniu  symbolizowałyby  urwiska  i

strome  zbocza?  Tego  jeszcze  nie  wymyśliłam  .  Liczę  bardzo,  że  może  Ty  mi  to

podpowiesz.

Wiesz,  przy okazji  tych przemyśleń,  zaczęłam się zastanawiać czy jestem podobna do

góry  czy  do doliny  i  doszłam do wniosku,  że  wiele  jest  takich  momentów i  sytuacji,  w

których tracę poczucie  własnej  wartości.  Wystarczy,  że ktoś mnie skrytykuje,  a  mnie już

wydaje się,  że jestem beznadziejna i  chociaż teoretycznie wiem, że to nie jest prawda, to

jednak jest mi bardzo trudno nie przeżywać tego mocno. Zdecydowanie brakuje mi wolności

od opinii innych ludzi na mój temat. Ale pomyślałam, że przecież skoro Pan Bóg mnie kocha,
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to On na pewno ma o mnie dobrą opinię. Czy wobec tego aż tak bardzo ważna jest opinia

ludzi? Myśl o tym trochę mi pomogła, ale zdaje się, że czeka mnie jeszcze dużo pracy zanim

podniosę się z doliny  . Bo i w to, że Pan Bóg mnie kocha, muszę chyba jeszcze bardziej

uwierzyć.  Tak na serio, nie tylko w teorii.  Bo myśląc o tym, kim jestem, i dochodząc do

wniosku, że jestem podobna do doliny, zadałam sobie pytanie o to, kim jestem dla Jezusa.

Czy jestem dla Niego ważna? Czy to jest dla Niego ważne, żebym przygotowała Mu drogę –

choćby przygotowując się dobrze do bierzmowania. Choć wiem, że On mnie kocha i w różny

sposób tego doświadczam to jednak… jest we mnie jakaś dziwna tęsknota, jakbym chciała,

żeby On mnie o tym bardziej przekonał. Czy myślisz, że mogę Go o to prosić na modlitwie?

A może Ty jakoś mi  podpowiesz jak mam bardziej  uwierzyć  w to,  że jestem ważna dla

Jezusa? Że nie tylko ja chcę Go poznać, ale że On też chce, żebym Go poznała i żebym się z

Nim zaprzyjaźniła?

Czekam z niecierpliwością na Twoją odpowiedź.

Maria
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List do Marii (3)

Doliny i pagórki

Droga Mario,

Twoje listy sprawiają mi wielką radość. Widzę wyraźnie, że Duch Święty otwiera przed

Tobą tajemnice ukryte w Ewangelii. On bowiem jest jej Autorem, a ewangelista Marek tylko

redaktorem.  Potwierdza  się  moje  przypuszczenie,  że  czytanie  Ewangelii  jest  doskonałym

przygotowaniem do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Rozważając tę księgę tym samym

obcujesz z jej Autorem. Dlatego teraz świadomie zawsze zapraszaj Go do wspólnej lektury,

przywołując Jego obecność przez modlitwę. Może to być jakaś znana modlitwa, lub swoimi

słowami zapraszaj Ducha Świętego, aby Ci towarzyszył w Twojej lekturze Ewangelii. W ten

sposób poznając Jezusa, o którym przede wszystkim jest ta księga, będziesz coraz bardziej

poznawała Ducha Świętego.

Bardzo mi się spodobało Twoje rozumienie pustyni, na której Jan Chrzciciel wzywał do

nawrócenia. Rzeczywiście pustynia jest miejscem odosobnienia, ciszy, gdzie łatwiej usłyszeć

głos Boga. Dziś również wiele osób, co jakiś czas wybiera się na „pustynię”, nie Błędowską

, ale symboliczną. Chodzi o czas tylko dla Boga w miejscu, gdzie łatwiej znaleźć ciszę.

Cieszę się,  że i  Ty odkryłaś wartość takiego czasu i  znalazłaś  w swoim mieszkaniu takie

miejsce. Rzeczywiście we współczesnym świecie znalezienie takiego czasu i miejsca bywa

trudne, ale to jest jeden z elementów tego błogosławionego trudu, do którego zaprasza Cię

Jezus. Pragnę jeszcze dodać, że pustynię można rozumieć jako pustkowie, które symbolizuje

tych ludzi, do których Jan Chrzciciel kieruje wezwanie do nawrócenia. Są to osoby, które

utraciły żywy kontakt z Bogiem i w związku z tym w swym sercu odczuwają głęboką pustkę.

Tylko ten,  kto przyzna się,  że jest  w nim pustka,  której  nie  może niczym wypełnić  poza

Bogiem,  poczuje  głód  Ewangelii.  Tylko  taka  osoba  może  ją  owocnie  czytać.  I  o  tym

pośrednio mówi Jan Chrzciciel na początku Ewangelii, nauczając na pustkowiu. Nie jest to

łatwe  przyznać  się  do  posiadania  w sobie  takiej  pustki,  a  przecież  powinni  ją  odczuwać

również ci, którzy uważają się za przyjaciół Jezusa. Bóg bowiem z jednej strony napełnia nas

swą miłującą obecnością, a z drugiej pokazuje przestrzenie w naszym życiu, gdzie Go jeszcze

nie ma. Świadomość tej pustki jest zarazem zaproszeniem Jezusa do tych miejsc.  Nie jest

łatwo przyznać się do posiadania takiej pustki w sobie, ale to jest właśnie jeden z elementów

stawania w prawdzie o sobie samym, co tak pięknie ukazałaś w symbolice podnoszenia dolin

i obniżania pagórków.
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Zgadzam się  z  Tobą,  że doliny są figurą osób o zaniżonej  samoocenie.  Rzeczywiście

prorok Izajasz wzywając do podniesienia dolin, mógł nawoływać ludzi do uwolnienia się z

fałszywej pokory, która nie pozwala spojrzeć na siebie w prawdzie. Próbując odpowiedzieć

na twoje pytanie: co symbolizują urwiska i strome zbocza, o których pisał Izajasz, przywołam

wersję  ewangelisty  Łukasza,  gdzie  odwołuje  się  do  rozważanych  słów:  „Każda  dolina

zostanie  wypełniona,  każda  góra  i  pagórek  zrównane,  drogi  kręte  staną  się  prostymi,  a

wyboiste drogami gładkimi” (Łk 3, 5). Łukasz zamiast urwisk używa obrazu krętych dróg.

Moim zdaniem symbolika  krętych  dróg bardzo  pasuje  do  Twojej  propozycji  wyjaśnienia

czym są doliny.  Osoby o zaniżonej  samoocenie bardzo często są podszyte lękiem. Z tego

powodu nie tylko fałszywie siebie oceniają, ale także nie potrafią w prawdzie odnosić się do

innych.  One często kręcą,  czyli  łagodnie  mówiąc mijają  się  z  prawdą, a  mówiąc  wprost:

kłamią.  Podobnie  osoby o  zawyżonej  samoocenie,  które  słusznie  Twoim zdaniem można

porównać do pagórków, mają tendencję w relacjach z innymi, aby być stromymi zboczami,

lub  jak chce  Łukasz wyboistymi  drogami.  Te  obrazy informują,  że  takie  osoby często w

sposób gwałtowny komunikują coś innym, przekazując prawdę bez miłości, a taka prawda

rzadko jest przyjmowana. Traktuje się ją zwykle jako atak na drugą osobę, a nie jako pomoc

dla niej.

Droga Mario, gratuluję Ci odwagi przyznania się, że widzisz w sobie skłonność do bycia

„doliną”. Chce Cię zapewnić, że w ten sposób stajesz w prawdzie o sobie samej i otwierasz

się na możliwość zmiany tej sytuacji. Sama stwierdziłaś, że trudno byłoby ludziom zasypać

wszystkie  doliny  oraz  obniżyć  wszystkie  góry  i  pagórki,  gdyby słowa Izajasza  rozumieć

dosłownie. Dokładnie tak samo nie jest możliwe samemu zmienić zafałszowane spojrzenie na

siebie. Drogę do przyjęcia Jezusa należy bowiem przygotowywać wraz z Duchem Świętym,

czyli Duchem Prawdy (J 16, 13). To On spotykając się z Tobą na modlitwie Słowem Bożym

stopniowo  będzie  podnosił  Twoją  zaniżoną  samoocenę.  Bowiem  patrzenie  na  siebie  w

prawdzie,  tak jak nas  widzi  Bóg,  jest  procesem,  który ściśle  wiąże  się  z  drogą poznania

Jezusa.  Poznając Go poznasz siebie,  a w tym nieodzowne jest  działanie  Ducha Świętego,

który  „doprowadzi  Cię  do  całej  prawdy”  (J  16,  13).  Przygotowując  się  do  przyjęcia

sakramentu  bierzmowania  proś  Ducha Świętego,  aby to  wydarzenie  było bardzo ważnym

etapem w procesie poznawania prawdy o sobie i o Jezusie.

Życzę Ci,  abyś coraz bardziej  doświadczała  miłości  Boga.  O tym, że Bóg Cię kocha,

wiesz od dziecka, a ja Ci życzę, abyś coraz bardziej tę prawdę odczuwała, tak jak odczuwasz

miłość  Twoich  najbliższych.  Twoje  poznanie  miłości  ludzkiej  wynika  z  Twojego

doświadczenia.  Nikomu  bowiem nie  wystarczą  słowa,  że  jest  kochany.  Takie  słowa  nas
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przekonują tylko wtedy, kiedy wcześniej mamy doświadczenie miłości osoby, która nam to

wyznaje. Niestety z miłością Bożą bywa odwrotnie. Często poznanie teoretyczne przykrywa

doświadczenie, a przecież to ostatnie jest decydujące. Proś zatem Ducha Świętego, aby dał Ci

łaskę coraz głębszego odczuwania miłości Bożej, która Cię nieustannie otacza. On bowiem

jest miłością łączącą Ojca i Syna, tak doskonale, że choć wyznajemy wiarę w Jednego Boga,

to zarazem wierzymy w trzy Osoby Boże.

Zadałaś  mi  pytanie,  czy  powinnaś  przejmować  się  opinią  innych  ludzi  o  Tobie?

Odpowiem tak: zależy to od tego, kim są ci ludzie. Jeśli są to osoby, które Cię kochają, są dla

Ciebie autorytetem, lub wiesz, że na serio traktują słowa Jezusa: „Nie sądźcie, abyście nie

byli sądzeni” (Mt 7, 1), opinię takich ludzi traktuj poważnie. Jeśli jednak ktoś nie spełnia tych

warunków, grzecznie podziękuj za ich uwagi, ale nie bierz sobie ich do serca. Patrz wtedy na

Jezusa, który był w podobny sposób oceniany: „Mówiono bowiem: <Odszedł od zmysłów>”

(Mk 3, 21), albo, że <Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy> (Mk

3,22). Proś wtedy Ducha Świętego o dar cierpliwości, uprzejmości, łagodności i opanowania

(Ga  5,  22-23).  Pamiętaj,  jesteś  umiłowaną  córką  Boga  i  Jego  opinia  o  Tobie  jest

najważniejsza.

Odpowiadając  na  Twoje  ostatnie  pytanie,  jak  bardziej  uwierzyć,  że  jesteś  ważna  dla

Jezusa, i że On pragnie żebyś Go bardziej poznała i zaprzyjaźniła się z Nim, powiem krótko:

czytaj Ewangelię. Jest to bowiem list Jezusa skierowany do Ciebie – o Jego wielkiej miłości,

aż  po  śmierć  na  krzyżu,  którą  Cię  umiłował;  o  Jego  przyjaźni,  którą  Ci  ofiarował  w

Wieczerniku i do której Cię zaprasza na każdej Mszy św.

Pozdrawiam Cię serdecznie

Marek
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List do Marka (4)

Zmiana myślenia

Drogi Marku,

Jest  słoneczny,  niedzielny  poranek.  Rodzice  są  na  Mszy  Świętej,  mój  brat  jeszcze

smacznie śpi, a ja zaszyłam się w swoim pokoju, żeby do Ciebie napisać.

Przeczytałam kolejny fragment Ewangelii Marka (Mk 1,4-8) i już od kilku dni szukałam

dobrego czasu, żeby usiąść do listu i podzielić się z Tobą moimi przemyśleniami na jego

temat. Wcześniej jednak chciałabym bardzo serdecznie Ci podziękować za wspaniały prezent,

który otrzymałam od Ciebie razem z Twoim ostatnim listem. Kiedy mama podała mi grubą

paczkę, mówiąc, że jest zaadresowana do mnie, byłam pewna, że to pomyłka. Gdy jednak

spod  zdartego  papieru  wyłonił  się  napis  „Grecko-polski  Nowy  Testament”  natychmiast

odgadłam, kto jest autorem tej niespodzianki  . Na początku nie wiedziałam, jak się tym

Pismem Świętym posługiwać. Szybko jednak doszłam do tego, że każde słowo opracowane

jest tam w kilku linijkach, z których jedna zawiera oryginalny zapis grecki, a inna dosłowne

tłumaczenie na język polski. Teraz, czytając Ewangelię, czytam najpierw fragment w moim

wydaniu Pisma Świętego (w Biblii Tysiąclecia), a potem szukam tego samego fragmentu w

biblii grecko-polskiej. Czuję się przy tym trochę jak archeolog, który poszukując prawdy o

dawnych czasach i epokach przekopuje się przez różne warstwy ziemi, licząc na znalezienie

drogocennych eksponatów. Ponieważ bardzo lubię wszelkiego rodzaju zagadki i podchody,

więc takie „przekopywanie” Pisma Świętego w poszukiwaniu prawdy o Jezusie i Jego Dobrej

Nowinie jest dla mnie naprawdę ekscytujące. Raz jeszcze bardzo, bardzo Ci dziękuję! Nie

wiem tylko,  czy przesyłając  mi ten  prezent,  byłeś  świadomy tego,  że  narażasz się  w ten

sposób na więcej pytań z mojej strony. Mam nadzieję, że jesteś na nie gotowy, bo już wracam

do tekstu Ewangelii i zaczynam Ci je zadawać .

Marek pisze, że Jan głosił „chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów” (Mk 1,4). Od

dłuższego  czasu  słowo  „nawrócenie”  sprawiało  mi  problem.  Jak  mam  je  rozumieć?  Ja

rozumiałam  nawrócenie,  jako  RADYKALNĄ  ZMIANĘ  POSTĘPOWANIA.  Mówiąc

językiem matematycznym: jako odwrócenie się od tego wszystkiego, czym się żyło, o 180

stopni.  Wydawało mi się, że do takiego właśnie nawrócenia wzywał Jan Chrzciciel  ludzi,

którzy byli od Pana Boga daleko. Jednakże wiele razy słyszałam w kościele, że mamy się

„nieustannie  nawracać”.  Tylko,  że jeśli  ktoś  już  raz się  nawróci,  to  jest  nawrócony i  nie

potrzebuje  „nieustannie  się  nawracać”  bo  wtedy,  używając  tego  matematycznego  obrazu,

kręciłby się w kółko stojąc w miejscu i w ten sposób nie doszedłby nigdzie. Nie potrafiłam
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więc pogodzić mojego rozumienia nawrócenia z wezwaniami do nieustannego nawracania

się, aż do momentu, kiedy przeczytałam ten sam fragment Ewangelii w podarowanej mi przez

Ciebie biblii grecko-polskiej. Brzmi on tam następująco: „Był Jan chrzczący na pustkowiu i

głoszący chrzest ZMIANY MYŚLENIA na uwolnienie od grzechów” (Mk 1,4). To dosłowne

tłumaczenie zrodziło we mnie pomysł na rozwiązanie moich dylematów.

Po pierwsze nawrócenie to przede wszystkim ZMIANA MYŚLENIA, a nie (jak zawsze

myślałam)  tylko  zmiana  postępowania.  Po  zastanowieniu  doszłam  do  wniosku,  że  to  w

zasadzie  całkiem  logiczne.  Jeśli  ktoś  próbuje  zmienić  tylko  swoje  postępowanie,  nie

zmieniając jednocześnie myślenia na ten temat,  to jest duża szansa, że mu się to nie uda.

Weźmy  taki  przykład:  gdyby  ktoś  przygotowujący  się,  tak  jak  ja,  do  sakramentu

bierzmowania, nie chodził do tej pory regularnie na niedzielną Mszę Świętą i nie widzi w tym

nic złego, to może zacząć na nią przychodzić tylko dlatego, że dostanie takie polecenie od

rodziców czy od księdza. Jeśli w czasie przygotowania do bierzmowania nie będzie próbował

zmieniać swojego myślenia na temat wartości niedzielnej Eucharystii, to  przychodzenie do

kościoła na siłę może w nim tylko zrodzić złość (że jest przez kogoś do czegoś zmuszany) i

pewnie  w  momencie  kiedy  ten  przymus  się  skończy,  natychmiast  wróci  on  do  swojego

wcześniejszego postępowania. Kiedy jednak czas przygotowania do sakramentu wykorzysta

na  ZMIANĘ  SWOJEGO  MYŚLENIA  –  próbując  poznać  lepiej  Chrystusa  i  zrozumieć

wartość Mszy Świętej, wtedy jest realna szansa, że  rzeczywiście się nawróci i na Eucharystię

będzie przychodził także po bierzmowaniu. Już nie z przymusu, ale z własnej woli.

Tak więc, do uwolnienia od grzechu, konieczna jest zmiana MYŚLENIA. Dopiero mając

mocne  przekonanie,  że  to,  co  robiłem,  jest  niewłaściwe,  mam  szansę  na  trwałą  zmianę

POSTĘPOWANIA. Z takiego rozumienia wynikałoby, że Jan Chrzciciel wzywał do zmiany

myślenia, a zmiana postępowania miała być jej owocem. Czy uważasz, że taka interpretacja

jest słuszna? Pozostaje jeszcze pytanie: co zrobić, żeby zmienić swoje myślenie? Zdaje mi się,

że wiem, jaką dałbyś mi odpowiedź: Czytać Ewangelię i poznawać Jezusa. Wtedy Jego Słowo

będzie mnie przemieniać. Czy mam rację?:)

Po drugie,  jeśli  już przyjmiemy,  że nawrócenie  to  zmiana  myślenia,  to  ktoś,  kto żyje

daleko od Pana Boga, musi RADYKALNIE zmienić swoje myślenie, a więc nawrócić się tak,

jak do tego wzywał Jan Chrzciciel.  Nawrócić się  nie  po to,  żeby się zatrzymać i  nie  iść

dotychczasową drogą, ale po to, żeby po nawróceniu pójść za Jezusem. Powiedziałabym po

harcersku: wyznaczyć nowy azymut i pójść na ten azymut. Każdy harcerz wie jednak, że idąc

na azymut,  trzeba co jakiś czas na kompasie kontrolować, czy czasem nie zboczyło się z

kursu,  bo idąc  na  przełaj  przez  las,  wcale  o to  nie  trudno.  Myślę,  że analogicznie  jest  z
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pójściem za Chrystusem – wyznaczam kurs i idę, ale, żeby się nie zgubić, muszę na bieżąco

kontrolować  kierunek.  Takie  „wyrównywanie  kursu”  można nazwać właśnie  nieustannym

nawracaniem się,  a więc zmienianiem myślenia – już nie radykalnie,  tak jak na początku

drogi, ale zmienianiem go na coraz bardziej podobne do myślenia Jezusa – żeby nie zgubić

się  w  drodze.  Myślę,  że  konkretnym  przejawem  nawrócenia  dla  nas  katolików  jest

przystąpienie  do  sakramentu  pokuty.  Radykalne  nawrócenie,  do  którego  wzywał  Jan,

porównałabym ze spowiedzią kogoś, kto przez długi czas, może nawet przez całe lata, nie

przystępował do tego sakramentu, trwając w grzechach ciężkich. Po tej spowiedzi, jeśli stara

się trwać przy Panu Bogu, to stopniowo uwalnia się od ciężkich grzechów. Jeśli jest coraz

bliżej Boga, to w końcu ma na sumieniu tylko grzechy powszednie. Wyznając je na spowiedzi

świętej  koryguje swój kurs z Jezusem. Każda spowiedź święta staje się wtedy momentem

nawrócenia  –  zmieniania  myślenia.  W  tym  kluczu  można  więc  mówić  o  „nieustannym

nawracaniu się”.

Ufff… tyle  już  napisałam,  a  jeszcze  nie  podzieliłam  się  z  Tobą  wszystkimi  swoimi

przemyśleniami  dotyczącymi  tego  krótkiego  fragmentu  Ewangelii.  Zostawię  je  jednak  na

kolejny  list,  żeby  za  bardzo  Cię  nie  zamęczyć.  Tymczasem  wstaję  i  opuszczam  moją

kryjówkę, bo rodzice już wrócili, brat już się obudził, a na mnie czeka w kościele Pan Jezus.

Ja zaś czekam z ciekawością na Twoją odpowiedź i opinię dotyczącą moich przemyśleń.

Serdecznie Cię pozdrawiam i raz jeszcze dziękuję za wspaniały podarunek!

Maria
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List do Marii (4)

Zmiana postępowania

Droga Mario,

Ja też  uwielbiam niedzielne  poranki,  bo nie  muszę się  spieszyć przygotowując się  do

swoich  codziennych  obowiązków.  Mam wtedy więcej  czasu,  aby spotkać  się  ze  Słowem

Bożym. Odkryłem bowiem już dość dawno, że te poranne spotkania z Jezusem na kartach

Ewangelii są najbardziej efektywne, zwłaszcza kiedy wieczorem tuż przed snem przeczytam

sobie fragment Pisma świętego do którego wracam rano. Choć ta wieczorna medytacja nie

wydaje się zbyt owocna, bo zamykają mi się ze zmęczenia oczy, to jednak rozważane wtedy

Słowo Boże zostaje przyjęte do mojego umysłu – serca i tam samo pracuje. Rano wstając ze

„świeżą głową” wracam do tego fragmentu i ze zdumieniem odkrywam nowe treści, których

wcześniej  nie widziałem oraz nową moc Bożą, która mnie uzdalnia  do wypełnienia  tegoż

Słowa w moim życiu. Wtedy przekonuję się o słuszności słów z Listu do Hebrajczyków, że

„Żywe  bowiem  jest  Słowo  Boże,  skuteczne  i  ostrzejsze  niż  wszelki  miecz  obosieczny,

przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i

myśli serca” (Hbr 4, 12). Tak, Słowo Boże jest żywe, jeśli czyta się Je z wiarą i pragnieniem

osobistego spotkania się z Jezusem. Jakże piękny jest dzień, który zaczyna się od takiego

spotkania. W niedzielę, czy sobotę jest najłatwiej, ale warto codziennie rano, choć przez parę

minut zanurzyć się w tej studni Bożej mądrości, jaką jest Pismo święte.

Cieszę się, że przesyłka,  którą otrzymałaś,  sprawiła Ci tyle radości i zainspirowała do

głębszego  studium  Ewangelii.  Taki  był  też  cel  tego  mojego  pomysłu,  choć  już  teraz

podziwiam  Twoją  dojrzałość,  której  dajesz  świadectwo  przez  tak  głębokie  odczytywanie

Ewangelii. Choć nie masz jeszcze osiemnastu lat, to na pewno możesz się zaliczyć do grona

dorosłych, a przecież „Ewangelia jest TYLKO dla dorosłych”, czyli dla Ciebie . 

Narracja  ewangelisty  Marka  podprowadziła  Cię  do  ważnego  tematu:  nawrócenia.

Świetnie ten problem rozumiesz. Dodam tylko, że Jan Chrzciciel wzywając do nawrócenia

myślał  zapewne  w  kategoriach  Starego  Testamentu,  gdzie  hebrajskie  słowo  „t’szuwa”

tłumaczone na język polski jako nawrócenie,  oznacza  zawrócenie – powrót.  W wymiarze

religijnym oznacza  ono odwrócenie  się  od swoich grzechów i  powrót  do Boga,  czyli  jak

pisałaś zwrot o 180 stopni. Natomiast w języku greckim, w którym jest napisana Ewangelia,

nawrócenie jest wyrażone prze słowo „metanoia”, które oznacza zmianę umysłu – przemianę

serca, co można przetłumaczyć jako zmianę myślenia.
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Jak to znakomicie ujęłaś, nawrócenie to przede wszystkim zmiana myślenia z ludzkiego

na Boży (por. Mk 8, 33), z której wynika zmiana postępowania. Tak jest u dorosłych. Dzieci

jednak należy wdrażać w dobre postępowanie,  nawet jeśli nie są do tego przekonane. I tu

pojawia  się  zasadnicza  różnica  między  dorosłym,  a  dzieckiem.  Osoba  dorosła  w  swojej

drodze z Jezusem, będzie zawsze świadomie i dobrowolnie podążała za Jezusem. Dla niej jest

właśnie Ewangelia, którą możemy porównać do mapy tej wędrówki. Dziecko natomiast, póki

nie stanie się dorosłym, ma wędrować u boku rodziców, bo ono nie ma jeszcze wewnętrznej

wolności i zdolności do zrozumienia Ewangelii.

Jako przykład prawdziwego nawrócenia ukazałaś problem obecności na niedzielnej Mszy

świętej.  Dla  nas  katolików  jest  to  wyraz  przestrzegania  trzeciego  przykazania  Dekalogu:

„Pamiętaj  o  dniu  szabatu,  aby  go  uświęcić.  Sześć  dni  będziesz  się  trudził  i  wykonywał

wszystkie swoje zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem Pana, Boga twego” (Wj 20, 8-10).

Dla chrześcijan dniem świętym od początku była niedziela, jako pamiątka zmartwychwstania

Jezusa Chrystusa, czyli dzień po żydowskim szabacie. W tym dniu uczniowie Jezusa od dnia

Jego zmartwychwstania zawsze spotykali się na „łamaniu chleba” (Dz 20, 7), czyli na Mszy

świętej, bo tak teraz nazywamy to wydarzenie.

Do takiej praktyki rodzice katoliccy wdrażają swoje dzieci, przez wspólne uczestnictwo w

każdej niedzielnej i świątecznej Mszy świętej,  bo między innymi do tego zobowiązali  się,

kiedy prosili o chrzest swoich dzieci. Takie dzieci osiągną duchową dojrzałość, kiedy same

odkryją wartość niedzielnej Eucharystii – największego duchowego skarbu, jaki my katolicy

posiadamy. Tę prawdę podkreślamy celebrując moment przyjęcia pierwszej Komunii świętej.

Niestety wielu z tych, którzy przeżyli to wydarzenie w wieku dojrzałym mentalnie pozostają

dziećmi, nie odkrywając wartości spotkania z Jezusem na Eucharystii.

Proszę  Cię  módl  się  za  twoich  rówieśników,  którzy  dalej  w wymiarze  duchowym są

dziećmi i czują się przymuszani do chodzenia na niedzielną Mszę świętą. Oby doświadczyli

prawdziwego nawrócenia, czyli zmiany myślenia i sami odkryli wielki przywilej spotkania się

z  Jezusem na  Eucharystii.  Dawaj  im też  świadectwo miłości  Jezusa,  której  doświadczasz

ilekroć spotykasz się z Nim, przyjmując Go pod postacią Chleba w Komunii świętej.

Nawrócenie  to  zatem  zmiana  myślenia,  za  którą  idzie  zmiana  postępowania,  ale  Jan

Chrzciciel  wzywał  do  uruchomienia  tego  procesu,  to  co  jak  słusznie  stwierdziłaś  u  nas

katolików jest często związane ze spowiedzią generalną. To jakby wyjść z Egiptu w stronę

Ziemi  Obiecanej,  używając  symboliki  ze  Starego  Testamentu.  Następnie  postawa

nawracającego  się  ma  przyjąć  formę  troski,  aby  nie  zboczyć  z  wyznaczonego  azymutu,

używając  harcerskich  porównań.  Dodam jako  żeglarz,  że  podobnie  kiedy  sternik  pragnie
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dopłynąć do wybranego celu, musi kontrolować kurs jachtu w zależności od kierunku wiatru.

W taki sam sposób, kiedy chcemy dojechać rowerem lub samochodem do jakiegoś miejsca,

nie jedziemy tam po linii prostej, ale siecią dróg, które tam prowadzą. Tak też jest w życiu,

pragnąc osiągnąć jakiś cel, zmierzamy do niego nieraz krętą drogą. Podobnie w drodze do

królestwa Bożego mamy nieustannie kontrolować, czy zmierzamy w dobrym kierunku, co

nazywamy postawą nawrócenia. Jednak, aby tak się stało, trzeba tego chcieć i rozpocząć tę

samodzielną wędrówkę z Jezusem.

Gratuluję  Ci,  że  już  ją  rozpoczęłaś  i  wędrujesz  z  Jezusem,  trzymając  w  ręce  mapę

Ewangelii.  W  ten  sposób  szybko  dojdziesz  do  celu,  jakim  jest  królestwo  Boże,  czyli

doświadczysz już tu na ziemi prawdziwego szczęścia. Z niecierpliwością czekam na Twój

kolejny list, bo przecież zasygnalizowałaś, że to nie wszystkie Twoje przemyślenia dotyczące

tego krótkiego fragmentu Ewangelii, który mówi o działalności Jana Chrzciciela.

Pozdrawiam Cię serdecznie. Marek
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List do Marka (5)

Boże drogowskazy

Drogi Marku,

Tym razem zasiadam do listu niemalże w nocy (jest już po 23.00). Mam nadzieję, że oczy

nie zamkną mi się w trakcie pisania. Odkąd wysłałam do Ciebie poprzedni list, codziennie

zaglądałam  do  skrzynki  pocztowej,  oczekując  na  odpowiedź.  Dziś  tak  się  ucieszyłam

znajdując w niej wreszcie zaadresowaną do mnie kopertę, że postanowiłam odpisać jeszcze

tego samego dnia .

Dziękuję Ci za cenne rady dotyczące pory spotkań z Jezusem na kartach Ewangelii. Ja jak

dotąd zwykle szukałam na nie czasu wieczorem i rzeczywiście, dosyć często trudno było mi

się skupić na modlitwie, bo w trakcie czytania Pisma Świętego zaczynałam zasypiać. Idąc za

Twoją  radą,  spróbuję  przynajmniej  w  weekendy  rozpoczynać  dzień  od  lektury  Pisma

Świętego. W zwykłe dni nauki szkolnej trudno będzie mi wstać wystarczająco wcześnie, ale

może chociaż od czasu do czasu mi się to uda.

Cieszę się bardzo, że według Ciebie dobrze zrozumiałam temat nawrócenia, poruszony we

fragmencie Ewangelii dotyczącym Jana Chrzciciela (Mk 1,4-8). Chciałabym zadać Ci jeszcze

kilka  pytań  odnośnie  tego  tekstu.  Na  początek  wrócę  do  zdania,  o  którym  pisałam  już

poprzednio:  „Był  Jan  chrzczący  na  pustkowiu  i  głoszący  chrzest  zmiany  myślenia  na

uwolnienie od grzechów” (Mk 1,4). Zastanawiałam się, co dokładnie oznacza sformułowanie

„chrzest zmiany myślenia na uwolnienie od grzechów”. Ja rozumiem to w ten sposób, że Jan

chrzcząc,  potwierdzał  zmianę  myślenia,  która  już  się  dokonała  u  przyjmującego  chrzest

człowieka.  Ta zmiana myślenia była konieczna do tego, by człowiek doświadczył później

odpuszczenia grzechów.

Zastanawiałam się, czy był w moim życiu taki moment, który nazwałabym nawróceniem

– radykalną zmianą myślenia. Wydaje mi się, że był to czas, w którym Pan Bóg pozwolił mi

zrozumieć, że Jego przykazania są DLA MNIE a nie PRZECIWKO MNIE. Przez długi czas

patrzyłam na przykazania, jako na trudne wymagania Pana Boga wobec mnie, które muszę

spełniać,  żeby Go zadowolić i żeby nie narazić się na Jego gniew i karę. Takie myślenie

wywoływało we mnie duży lęk i pewien rodzaj buntu. Dopiero całkiem niedawno odkryłam,

że przykazania są jak drogowskazy, które chronią mnie przed wypadkami na drodze do Pana

Boga. Analogicznie przecież jest w relacji z rodzicami – mają wobec nas różne wymagania,

często dla nas trudne, czasem wywołujące bunt i chęć postąpienia wbrew ich woli. Kilka razy

zdarzyło mi się boleśnie przekonać,  że zabraniając mi czegoś czy doradzając coś, rodzice
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mieli  na  uwadze  wyłącznie  moje  dobro,  a  ja,  nie  myśląc  zbyt  dojrzale  i  postępując  po

swojemu, pakowałam się w kłopoty. Moją zmianą myślenia było właśnie odkrycie tego, że

Pan Bóg stawiając wobec mnie konkretne wymagania, robi to, tak jak moi rodzice, z miłości

do mnie -  dla mojego dobra i szczęścia. Bardzo dobrze oddaje to porównanie z Twojego

ostatniego listu, w którym pisałeś, że dzieci należy wdrażać w dobre postępowanie, nawet

jeśli  nie  są  do  tego  przekonane,  że  dopiero  dorosła  osoba  może  świadomie  i  w  pełnej

wolności podążać za Jezusem.

Marku, jednak zamykają mi się oczy. Zdaje się, że o tak późnej porze trudne jest zarówno

czytanie Pisma Świętego, jak i pisanie listów do Ciebie. Zresztą jedno i drugie można chyba

uznać za ważną rozmowę, a ważne rozmowy zdecydowanie lepiej przeprowadzać ze świeżym

umysłem.  Dalszymi  przemyśleniami  na  temat  poruszonego  dziś  przeze  mnie  fragmentu

Ewangelii podzielę się z Tobą w kolejnym liście.

Pozdrawiam Cię ciepło,

                                 Maria
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List do Marii (5)

Potwierdzenie zmiany życia

Droga Mario,

Jestem  zadziwiony  Twoją  wnikliwością  w  czytaniu  Ewangelii.  Zatrzymujesz  się  nad

każdym zapisanej w niej słowem, próbując zrozumieć jego sens, aby już odkryty odnieść do

swojego życia.  Tak właśnie należy czytać Ewangelię,  wtedy zmienia się nasze myślenie i

otrzymujemy moc,  aby poprawić nasze postępowanie.  Dzięki temu ciągle  się nawracamy,

czyli  korygujemy naszą drogę do królestwa Bożego. Fakt, że czytasz Ewangelię późno w

nocy, wczesnym rankiem i w wolnych chwilach w ciągu dnia, świadczy o tym, że otrzymałaś

namaszczenie Ducha Świętego, który budzi w Tobie pragnienie poznania prawdy. Wiedz o

tym, że tak jak Duch Święty uzdalnia Cię do owocnego czytania Ewangelii, tak też daje Ci

moc,  abyś  odkryte  prawdy  wprowadzała  w  życie.  Gratuluję  Ci!  Ach,  jak  piękny  byłby

współczesny  Kościół,  czyli  wspólnota  chrześcijan,  gdyby  każdy  miał  taki  dar  jak  Ty.  A

przecież Ty dopiero przygotowujesz się do przyjęcia sakramentu bierzmowania i można sobie

tylko wyobrazić jak niezwykłych darów pragnie udzielić Ci Duch Święty.

W ostatnim liście zadałaś pytanie, na które jak potrafię, spróbuję odpowiedzieć. Dotyczy

ono zrozumienia następujących słów: „chrzest zmiany myślenia na uwolnienie od grzechów”

(Mk 1, 4). Odkryłaś prawdę, że chrzest Janowy potwierdzał zmianę myślenia, a ja dodam, że

także  zmianę  postępowania  na  początkowym  etapie  wtajemniczenia  w  osobę  Jezusa.  W

poprzednim liście  słusznie  napisałaś,  że:  „nawrócenie  to  zmiana  myślenia,  która  owocuje

zmianą postępowania”, bowiem rozum i czyny powinny iść zawsze w parze. Podkreślę, że

chrzest Janowy POTWIERDZAŁ zmianę, która dokonała się w życiu człowieka przed jego

przyjęciem.  To  bardzo  ważna  zasada,  która  obowiązywała  w  starożytności,  czyli  w

początkowym – wzorcowym okresie chrześcijaństwa. Wtedy nie tylko chrześcijanie, ale także

wyznawcy  judaizmu  i  religii  misteryjnych  uznawali  wszelkie  rytualne  obmycia  lub

zanurzenia, czyli chrzest, za koniec pewnego etapu wtajemniczenia. Najstarsze teksty pisarzy

chrześcijańskich  z  II  i  III  wieku  mówią  o  chrzcie  jako  pieczęci,  potwierdzającej  zmianę

myślenia i postępowania, które dokonały się wżyciu człowieka w czasie jego przygotowania

do przyjęcia chrztu. We współczesnym Kościele, kiedy chrzest jest udzielany noworodkom,

koniecznym jest, aby w wieku dojrzałym chrześcijanin wszedł na drogę nawrócenia, na której

bardzo  ważnym momentem jest  przyjęcie  sakramentu  bierzmowania.  To jest  wydarzenie,

kiedy  dojrzały  człowiek  może  świadomie  przeżyć  to,  czego  kiedyś  w  starożytności

doświadczali ludzie przyjmujący chrzest, czyli POTWIERDZIĆ zmianę życia. Teraz widzisz
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jak ważny jest czas przygotowania do tego sakramentu, który ma zaowocować trwałą zmianą

w Twoim myśleniu i postępowaniu.

Zanim to się  dokona,  życzę  Ci,  abyś za każdym razem,  kiedy przyjmujesz  sakrament

pokuty i pojednania doświadczała zmiany myślenia i postępowania na danym etapie twojego

życia.  Doświadczenie  pokazuje,  że  jeśli  człowiek  pragnie  efektywnie  wzrastać  duchowo,

powinien raz w miesiącu skorzystać z sakramentu spowiedzi.

Radosnego wędrowania z Jezusem!

Marek
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List do Marka (6)

Wszyscy jesteśmy grzesznikami?

Drogi Marku,

Zasiadam do pisania listu w sobotnie przedpołudnie. Po całym tygodniu wstawania skoro

świt do szkoły, dziś pozwoliłam sobie na spanie do oporu  . Jestem więc rześka, wypoczęta

i  gotowa na  listowną rozmowę z  Tobą.  Pozwól,  że  wrócę  raz  jeszcze  do  Mk 1,4-8  i  do

poruszonego  przeze  mnie  sformułowania  „chrzest  zmiany  myślenia  na  uwolnienie  od

grzechów”.  Kojarzy mi  się  ono także  z  sakramentem pokuty we współczesnym Kościele.

Rachunek sumienia, żal za grzechy i mocne postanowienie poprawy są niezbędne do dobrego

przeżycia spowiedzi świętej, a więc do uzyskania ważnego rozgrzeszenia, a przecież te trzy

warunki świadczą właśnie o zmianie myślenia, czyli o nawróceniu. Jeśli więc ktoś wie, że

popełnił grzech, ale nie żałuje go, albo też nie ma zamiaru się poprawić, to przystępowanie do

sakramentu pokuty nie ma sensu, prawda?

Mocno poruszyło mnie to, co napisałeś mi ostatnio o sakramencie bierzmowania – że jest

to  moment  na  drodze  nawrócenia.  Moment,  który  jest  ważnym  potwierdzenia  zmiany

postępowania,  jaka  się  dokonała  w  życiu  przyjmującego  go  człowieka.  Tak  bardzo  bym

chciała,  żeby  wszyscy  przystępujący  do  sakramentu  bierzmowania  przeżywali  go  w  ten

sposób. A jeśli ktoś zmarnuje czas przygotowania do bierzmowania? Jeśli się w tym czasie

nie nawróci? Czy wtedy sakrament jest ważny i mimo wszystko może wydać w jego życiu

owoce? Widzisz, w poprzednim liście nie dokończyłam moich przemyśleń i nie zadałam Ci

wszystkich nurtujących mnie pytań, a tymczasem już zadaję kolejne .

Ostatnio  dość  często  słyszę  z  ust  różnych  osób  sformułowanie  „wszyscy  jesteśmy

grzesznikami”. Rzeczywiście, nie znam nikogo, kto mógłby powiedzieć o sobie, że nie jest

grzesznikiem, że nigdy nie popełnił żadnego grzechu. Niemniej jednak kilka razy słyszałam

jak ktoś wypowiadał to zdanie jakby na usprawiedliwienie swojego trwania w grzechach. W

moim odczuciu brzmiało to jakby ten ktoś mówił: „ Wszyscy jesteśmy grzesznikami, więc nie

mam się co przejmować tym, że ciągle spowiadam się z tych samych grzechów. Nikt nie jest

idealny, więc nie wymagajcie ode mnie zbyt wiele. Nie mam zamiaru udawać świętoszka.

Wszyscy jesteśmy słabi, więc czuję się usprawiedliwiony”. A przecież wydaje mi się, że nie

można tak tego rozumieć,  skoro we fragmentach Ewangelii  dotyczących chrztu janowego

pojawia  się  bardzo mocne nawoływanie do zmiany  myślenia,  która ma owocować trwałą

zmianą  postępowania.  Dla  porównania  z  Ewangelią  Marka,  przeczytałam  też  fragment

dotyczący Jana Chrzciciela w Ewangelii św. Łukasza (Łk 3,1-18).  Jest tam mowa o tym, że
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Jan  daje  konkretne  wskazania  tłumom,  które  pytają  go,  co  mają  czynić.   Na  przykład

celnikom mówi: „Nie pobierajcie nic więcej nad to, co wam wyznaczono” (Łk 3,13). Nie

mówi im: „Nie przejmujcie się jak wam się nie uda zmienić, wiem że jesteście słabi, nikt nie

jest  idealny”.  Nie!  Wręcz  przeciwnie!  Stawia  bardzo  konkretne  wymagania  mówiąc

radykalnie: „NIC ponadto, co Wam wyznaczono”. Nie znając Ewangelii  bardzo łatwo jest

interpretować dane sformułowanie tak, jak nam pasuje. Czy jednak ja dobrze je rozumiem w

świetle Pisma Świętego?

Pozdrawiam Cię serdecznie z niecierpliwością czekając na Twoją odpowiedź.

                                                                                                                                              

Maria
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List do Marii (6)

Narodzenie z Boga

Droga Mario,

Dziękuję za Twój ostatni list, w którym podjęłaś dwa ważne zagadnienia. W pierwszym

słusznie odniosłaś problematykę nawrócenia do przeżywania sakramenty pokuty i pojednania.

Pozwól, że trochę sprecyzuje Twoje przemyślenia. Uważam, że rachunek sumienia i żal za

grzechy są czasem, kiedy chrześcijanin zmienia swoje myślenie, konfrontując się ze swoimi

błędami  i  grzechami.  Natomiast  postanowienie  poprawy  wiąże  się  już  ze  zmianą

postępowania, bo to nie ma być tylko plan naprawy życia, ale już początek jego realizacji.

Tak  nawrócona  osoba  wyznaje  swoje  grzechy  w  sakramencie  pokuty  i  prosi  kapłana  o

zobiektywizowanie  już  rozpoczętego  planu  naprawy  swojego  życia.  Po  doświadczeniu

odpuszczenia  grzechów  chrześcijanin  przystępuje  do  realizacji  zadośćuczynienia,  czyli

kontynuuje zmianę swojego postępowania według wcześniej  przyjętego planu, który może

ulec pewnym korektom po rozmowie w czasie spowiedzi z kapłanem.

Bardzo  się  cieszę,  że  spostrzegłaś  wielkie  niebezpieczeństwo  w życiu  współczesnych

chrześcijan,  polegające  na  fałszywej  interpretacji  często  powtarzanych  słów:  „wszyscy

jesteśmy grzesznikami”.  Zanim rozwinę ten problem, zatrzymam się nad kolejnym bardzo

ważnym  aspektem  czytania  Ewangelii.  Mianowicie  podejmując  w  swym liście  to  drugie

zagadnienie, pokazałaś, że Ewangelię nie tylko należy odnosić do swojego życia, ale także do

życia  wspólnoty  chrześcijan,  do  której  należymy.  Słowa  Pisma  świętego  są  skierowane

najpierw do konkretnej osoby, dzięki temu możemy spojrzeć na siebie i skorygować nasze

myślenie oraz postępowanie. Równocześnie są one adresowane do wspólnoty ludzi, którzy

pragną  spotkać  się  z  Bogiem  objawiającym  się  na  kartach  tej  Księgi.  Ważnym  celem

powstania  Ewangelii  było  pragnienie  przekazania  przez  pierwszych  chrześcijan  metody

kształtowania Kościoła na podobieństwo wspólnoty uczniowskiej Jezusa. Warto dodać, że tak

jak Ewangelia ukazuje drogę wzrostu duchowego pojedynczej osoby, tak również przedstawia

proces rozwoju wspólnoty chrześcijan. Jeszcze innym tematem Ewangelii jest odniesienie się

ucznia Jezusa do świata, rozumianego jako cywilizacja przeciwna królestwu Bożemu.

Teraz  powrócę  do  problemu,  który  podjęłaś  w  kontekście  często  powtarzanego

sformułowania:  „wszyscy  jesteśmy  grzesznikami”.  Słowa  te  są  zapewne  interpretacją

fragmentu  z  Listu do Rzymian  św.  Pawła:  „Wszyscy bowiem zgrzeszyli  i  pozbawieni  są

chwały  Bożej”  (Rz  3,  23).  Dlatego,  aby  właściwie  rozumieć  słowa:  „wszyscy  jesteśmy

grzesznikami”, należy dotrzeć do sensu przesłania św. Pawła w cytowanym fragmencie. Przy
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okazji  zwrócę  Ci  uwagę,  że  w potocznym języku posługujemy się  niekiedy wyrażeniami

zaczerpniętymi  z  Pisma świętego i  aby odkryć  ich  właściwy sens,  należy  się  odnieść  do

tekstów, z których wzięły początek.

Jak  zatem  należy  rozumieć  cytowane  słowa  z  Listu  do  Rzymian?  Wypływają  one  z

przesłania fragmentów Psalmów, które Paweł wcześniej cytuje (por. Rz 3, 10-18). Czyni to,

aby uświadomić czytelnikowi, że aby doświadczyć Bożego miłosierdzia w łasce odpuszczenia

grzechów, należy najpierw je sobie uświadomić, a następnie z pokorą wyznać przed Bogiem.

Na  podobieństwo  tych  ludzi,  którzy  wyznawali  swe  grzechy  w  rzece  Jordan,  przejęci

nauczaniem Jana Chrzciciela, który wzywał ich do nawrócenia (por. Mk 1, 5).

W podobny sposób Jan ewangelista wzywa do nawrócenia w swoim Pierwszym Liście:

„Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy.

Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści

nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie

ma w nas Jego nauki” (1J 1, 8-10). Z tych słów wynika, że człowiek, który uważa, że nie ma

grzechów, sam siebie oszukuje i czyni kłamcą Boga, który wzywa go, aby stanął przed Nim w

prawdzie. Nieraz spotkałem ludzi, którzy mówili, że nie chodzą do spowiedzi, bo nie mają

grzechów.  Dla tych  właśnie  osób Kościół  w swej  mądrości  skierował  drugie przykazanie

kościelne: „Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty”. Warto podkreślić, że

to przykazanie jest dla minimalistów, co wyraża słowo: „przynajmniej”. 

Z tej  krótkiej  refleksji  wynika, że słowa: „wszyscy jesteśmy grzesznikami”,  mają nam

uświadomić, że jesteśmy na drodze nawrócenia, na której powinniśmy nieustannie stawać w

prawdzie  o  sobie  samym,  żałować  za  grzechy  i  wyznawać  je  w  sakramencie  pokuty,

doświadczając  łaski  ich  odpuszczenia  przez  Boga.  W  żadnym  wypadku  nie  należy  ich

rozumieć jako akceptacji swojej grzeszności i pobłażania sobie, myśląc; „wszyscy tak robią,

dlatego nie przejmuję się swoimi grzechami”. Taka postawa nie jest wyrazem nawrócenia, ale

bylejakości duchowej. Jak mawiano dawniej: „z takiej mąki nie będzie chleba”. Warto dodać,

że w tym samym Liście ewangelista Jan pisząc o poznaniu Jezusa jako Mesjasza stwierdził:

„Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził” (1 J 5, 1), a „ktokolwiek

narodził się z Boga, nie grzeszy, gdyż trwa w nim nasienie Boże; taki nie może grzeszyć, bo

się narodził z Boga” (1 J 3, 9). Dla współczesnego chrześcijanina słowa św. Jana mogą i

powinny  budzić  konsternację,  bo  wytrącają  go  z  błędnie  rozumianych  słów:  „wszyscy

jesteśmy grzesznikami”.

Droga Mario, jak widzisz, Jezus prowadzi Cię do niezwykłego doświadczenia narodzenia

z Boga. Nie chodzi tu o wymiar sakramentalny, bo w tej przestrzeni dokonało się to, kiedy
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przyjmowałaś chrzest.  W powyższych słowach św. Jan mówi o narodzinach w przestrzeni

wiary.  Kiedyś,  kiedy chrzest  przyjmowali  dorośli,  wymiar  sakramentalny  i  wymiar  wiary

nakładały się na siebie. Teraz, kiedy zwykle chrzest przyjmują noworodki, po narodzinach w

wodach chrztu trzeba, aby chrześcijanin narodził się w przestrzeni wiary, bowiem jak pisze

ewangelista  Marek:  „Kto  uwierzy  i  przyjmie  chrzest  będzie  zbawiony” (Mk 16,  16).  Do

zbawienia  potrzebne  są  dwa  elementy:  wiara  i  chrzest.  O  początku  procesu,  który  ma

doprowadzić  do narodzenia  z  wiary,  można mówić w chwili,  kiedy człowiek prawdziwie

nawraca się w wymiarze fundamentalnym, do czego wzywał Jan Chrzciciel. Używając obrazu

narodzin z Boga, jest to moment poczęcia życia Bożego w człowieku, a same narodziny w

przestrzeni  wiary  dokonają  się  wtedy,  kiedy  człowiek  wraz  z  Piotrem  wyzna  wiarę

wyrażającą się w życiu, że Jezus jest Mesjaszem (Mk 8, 29).

Mario, życzę Ci, aby to się wkrótce w Twoim życiu dokonało!

Marek

22



List do Marka (7)

Chrzest w Duchu Świętym

Drogi Marku,

Dziś pierwszy dzień wakacji!  Po dziesięciu miesiącach solidnej  pracy czas na solidny

odpoczynek!   

Nie  mam jednak  zamiaru  odpoczywać bezczynnie.  Wręcz  przeciwnie  –  wybieram się  na

obóz harcerski, a po nim na wędrówkę w góry. Choć na razie więcej planów nie mam, to

podejrzewam, że na tych dwóch wyprawach się nie skończy. Jak powiedział Baden-Powell:

„życie bez przygód byłoby strasznie głupie”, a czy może być lepszy czas na przygody niż

wakacje? Mam dziś w sobie wielkie pragnienie wyjścia naprzeciw przygodzie , a ponieważ

odkryłam, że dzięki korespondencji z Tobą, także czytanie Pisma Świętego stało się dla mnie

wielką przygodą, cieszę się bardzo, że i na tę przygodę będę miała w wakacje więcej czasu. 

Chciałabym  jeszcze  odnieść  się  do  końcowego  zdania  z  rozważanego  przeze  mnie

fragmentu Ewangelii Marka. W zdaniu tym Jan mówi o mającym przyjść po nim Mesjaszu:

„Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym” (Mk 1,8). Zaskoczyło

mnie to, że Jan w taki sposób zapowiada przyjście Jezusa. Zawsze myślałam, że celem misji

Jezusa była Jego śmierć  i  zmartwychwstanie  i  że  w pierwszej  zapowiedzi  Jego przyjścia

właśnie o tym powinna być mowa. Tymczasem Jan zaczyna od informacji o chrzcie w Duchu

Świętym, jakby to było najważniejsze.  W zasadzie to prawda, że zmartwychwstanie Pana

Jezusa nie kończyło Jego misji na ziemi, bo przecież później ukazywał się jeszcze swoim

uczniom  aż  do  wniebowstąpienia,  po  którym  w  dniu  Pięćdziesiątnicy  nastąpiło  zesłanie

Ducha  Świętego.  Czy  właśnie  to  wydarzenie  było  chrztem  w  Duchu  Świętym,  który

zapowiadał Jan? Teraz przygotowuję się do sakramentu bierzmowania, w którym w sposób

szczególnym mam otrzymać dary Ducha Świętego. Czy wobec tego można powiedzieć, że

sakrament bierzmowania jest takim współczesnym Dniem Pięćdziesiątnicy?

Hmm… czuję, że im bardziej zagłębiam się w Pismo Święte, tym bardziej nie mogę się

tego sakramentu doczekać .

Pozdrawiam Cię. Maria
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List do Marii (7)

Napełnienie Duchem Świętym

Droga Mario,

Gratuluję Ci spostrzegawczości, bo niewielu zwraca uwagę na to, co Ty odkryłaś, że na

początku  Ewangelii  jest  określony  cel  misji  Jezusa,  czyli  to,  że  ma  On chrzcić  Duchem

Świętym (Mk 1, 8). Ta prawda jest podkreślona, jak zauważyłaś w liturgii Kościoła, przez

fakt, że uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy okres Wielkanocny. Tak więc dopiero

dzień Pięćdziesiątnicy kończy misję Jezusa na ziemi, przed Jego powtórnym przyjściem.

Zadałaś  pytanie:  „czy  sakrament  bierzmowania  jest  współczesnym  dniem

Pięćdziesiątnicy”? Jest to moment, kiedy chrześcijanin otrzymuje łaskę Ducha Świętego, ale

stopień napełnienia Jego mocą jest uzależniony od wiary tego człowieka. Wiary, która wyraża

się w czynach, czyli wiary egzystencjalnej, a nie intelektualnej, a ta jest ściśle związana z

konkretnym  etapem  na  drodze  nawrócenia.  Dzień  Pięćdziesiątnicy  opisany  w  Dziejach

Apostolskich  (Dz  2,  1-13)  dotyczył  tych  spośród  uczniów  Jezusa,  którzy  doświadczyli

pełnego nawrócenia.  Jeśli  w czasie  przyjmowania  sakramentu  bierzmowania  Twoja  wiara

wyrażająca się w życiu będzie taka, jak wiara apostołów w dzień Pięćdziesiątnicy, to wtedy

dla Ciebie będzie to również taki dzień. Warto podkreślić, że o stopniu napełnienia ich mocą

Ducha Świętego świadczą słowa: „Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele

znaków  i  cudów”  (Dz  2,  43).  Jeśli  jednak  Twoja  wiara  tylko  w  jakiejś  części  będzie

odpowiadała wierze uczniów zgromadzonych w Wieczerniku, wtedy otrzymasz łaskę Ducha

Świętego na miarę Twojej wiary. Nieprzypadkowo opis dnia Pięćdziesiątnicy jest wyrażony

w słowach: „wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym” (Dz 2, 4). Jest czymś oczywistym,

że stopień napełnienia jakiegoś zbiornika jest uzależniony od dwóch czynników: objętości

zbiornika  i  ilości  substancji,  którą  się  go  napełnia.  Podobnie  jest  z  doświadczeniem

napełnienia Duchem Świętym. Od objętości serca człowieka – jego ducha zależy, w jakiej

mierze zostanie napełniony Duchem Świętym, którego łaska obficie, bez ograniczeń wylewa

się na niego. Teraz widzisz, że jedyną barierą dla miłości Boga Ojca i Syna, którą jest Duch

Święty,  jest  wiara  człowieka  wyrażająca  się  w jego  czynach,  czyli  stopień  rozwoju  jego

miłości.

Droga Mario, z ufnością spoglądaj w przyszłość. Bóg już wieloma darami Cię obdarował i

odkrył przed Tobą wiele tajemnic,  a „Wejrzeć w te sprawy pragną aniołowie” (1P 1, 12).

Wyobraź sobie,  jak wiele  jeszcze przed Tobą!  Boża miłość jest  nieogarniona i  nie da się

zmierzyć skali  Jego darów, którymi pragnie Cię obsypać.  Jesteś Jego umiłowaną córką, o
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którą się bardzo troszczy i pragnie, abyś w pełni dojrzała na wzór Jego Jednorodzonego Syna

i została napełniona mocą Ducha Świętego. Jednak to od Ciebie zależy, jak szybko ten plan

Boga się zrealizuje, „abyś była święta i nieskalana przed Jego obliczem” ( Ef 1, 4). Świetnie

wystartowałaś  w  tych  zawodach,  których  celem  jest  świętość,  czyli  pełnia  szczęścia  i

doskonałości.  Życzę Ci,  abyś dalej  tak pięknie biegłaś trzymając w ręce mapę Ewangelii,

nieustannie korygując trasę na wyznaczony azymut królestwa Bożego. Wspieram Cię w tym

biegu modlitwą i tymi drobnymi radami wypływającymi z treści Ewangelii św. Marka.

Biegnij wytrwale z radością ku prawdziwemu szczęściu.

Marek
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